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EEG (Elektroencefalografi) med 

reaktionstidsmätning 

Syfte 
Att mäta eventuellt förlängd reaktionstid i samband med att det uppträder 

epileptisk aktivitet på EEG-registreringen. 

Förberedelser 
Ta dina mediciner som vanligt, om du inte fått annat besked av läkare. 

Ta med eventuell medicinlista. Håret ska vara rent och torrt, använd ej 

hårspray eller liknande. 

Utförandet 
Först sätter vi dit elektroder på ditt huvud med hjälp av salva. Sedan 

kommer du få sitta med slutna ögon och hålla i en knapp. När det piper 

ska du trycka på knappen så snabbt du kan för att stänga av signalen.  

 

Undersökningen gör inte ont. 

Efter undersökningen mår du som vanligt. Du kommer behöva tvätta 

håret.  

Svaret på undersökningen kommer att skickas till din remitterande 

läkare. 

Undersökningstid: ca 1 timme. 

 

Välkommen! 
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OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

 

Kontaktuppgifter 
 

Har du frågor är du välkommen att ringa Klinisk fysiologi.  

Telefontid: måndag-fredag kl. 8-10:00  

Telefon: 033 – 616 2536 

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och 

läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma 

webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina 

vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på 
www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster 
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Information om handlingen 
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